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تستتتضره هتتذذ املتتذكرب ااعتبتتالاة املتضفيتتا علتنفيتتذ الضمفتتل لفمضتتاي  الدوليتتا ل بتت    

املتتتتامل واملضتتتتاي  الاوتتتتبيا الدوليتتتتا لفي تتتتا  الضتتتتااس وتستتتتفة ال تتتتو  عفتتتت  اا ض اوتتتتاة الضمفيتتتتا 
الستتتنواة األ تتت ب عفتتت  موايتتتي  متتتن قبيتتت  لفمضتتتاي  الدوليتتتا ل بتتت   املتتتامل التتت   تتتدلة   
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 معدمة  

أشتتتالة التتتدول األع تتتا    األمتتتم املتحتتتدب منتتتذ متتتا ا ييتتت  عتتتن ألبضتتتا عيتتتو     أ يتتتا  -1
وجتتو  ق تتا   تتا  مفضتتم ع يويتتا متتن أجتت  بنتتا  اليتتدلاة ات تاجيتتا و   ب ح تتم الت تتالب، و  

وااجتماعيتتتتتاس واتتتتتتاإ املشتتتتتالي     هنايتتتتتا امل تتتتتاو لتيستتتتت  بفتتتتتو  أهتتتتتداو التنميتتتتتا ااقتصتتتتتا يا 
ااوتثمال من املصا ل الفيتا والدوليتا لتنميتا قتدلاإلا ات تاجيتا وا فتاق عفت  قتدلإلا التنا ستيا   
وتتوع عامليتتتا تتتتز ا   يهتتا  لجتتتا الت امتتت  يومتتتاا بضتتد يتتتواس و   ال يتتتا ة التت  تيتتتدا بيتتتا ة ماليتتتا 

ذب ااوتتتثمالس ومتتتا  تمتتتت األمتتم املتحتتتدب، منتتتذ موثوقتتا وقابفتتتا لفميال تتا لتتتديها حظتتتوق  أو تتر  تتت
يزيتتد عفتت  ألبضتتا عيتتو ، تستتاهم   تضزيتتز ا هتتو  التت  تبتتذأا املشتتالي     تفتتف أ تتيا  الضتتا   متتا

لتيتد  تيتالير ماليتا ومت  ماليتا موثوقتا وقابفتا لفميال تاس وايييتاا لتذلك، أ شت  ايفت  ااقتصتتا ي 
لتتتدومل الضامتتت  املضتتتين عملضتتتاي  الدوليتتتا لفمحاوتتتبا واتبتتت   وااجتمتتتاعل  ريتتتء احلتتتيا  ا  تتتومل ا

 س1982) ريء احليا  ا  ومل الدومل الضام (   تشرين األول/أكتوبر 
ومتيتتز الضيتتدا  املايتتيا  ع تشتتال املضتتاي  الدوليتتا   وتتااة الاوتتبا واتبتت   املتتامل    -2

 ، وتضفيم الاوب  وأتهيفهم مهنيااس وواهم الي اع  احلا  والضاا، ومراجضا ا ساعة وال ما
األو  تا ، من  ت ل  ريتء احلتيا  ا  تومل التدومل الضامت ،    شتر  هتمذ أ  ت  أتذذ املضتاي    

  فوو الدول األع ا  و  تنفيذها ب رييا أكثر مشوليا وكفا ب من ِقب   ف  الدولس 
، كتتر ف  ريتتء احلتتيا  ا  تتومل التتدومل الضامتت  و يمتتا يتضفتتء عملضتتاي  الدوليتتا ل بتت   املتتامل -3

وفسفا من الدولاة السنويا لضيد مداواة لكزة عف  الي تا  الت  تثتول   وتياع التنفيتذ الضمفتل 
أتتذذ املضتتاي س وأعتتدة أما تتا األو  تتتا  وت تتء مضفومتتاة أواوتتيا و لاوتتاة حتتااة ق ريتتا لتيستت  

س وعتتتت وب عفتتتت  ذلتتتتك، قتتتتاا  ريتتتتء احلتتتتيا  (1)أ  تتت املتتتداواة بشتتتت   هتتتتذذ الي تتتتا  و همهتتتتا  همتتتتاا 
ا  ومل التدومل الضامت ،   الستنواة األ ت ب، عوتتضراه ا وا تل الضمفيتا لر تد اامتثتال و ليتاة 

 س(2)ات فاذ  يما يتضفء بشروط اتب   احلا ا علشركاة، وأ دل موا  توجيهيا   هذا امل مال
التدولاة الستنويا لفريتء احلتيا  ا  تومل التدومل  وعف  مدى السن ، تيدا املندوبو    -4

الضام  ب فباة متتاليا من أج   جرا  مناقشاة بش   جوا ل التنفيتذ الضمفتل لفمضتاي  الاوتبيا 
الدوليا لفي ا  الضااس واوت اباا أذذ ال فباة،  ظمت األما ا وفسفا من حفياة الضمت  التينيتا 

 حول هذا املويو س
كرب    تيستتت  املناقشتتتاة   التتتدولب احلامستتتا والث ثتتت  لفريتتتء احلتتتيا  وإلتتتدو هتتتذذ املتتتذ  -5

ا  تتتومل التتتدومل الضامتتت  بشتتت   ق تتتا  التنفيتتتذ الضمفتتتل لفمضتتتاي  الدوليتتتا لفمحاوتتتبا واتبتتت     
الي اع  الضاا واحلا س ويتناول الفصت  األول جوا تل التنفيتذ الضمفتل لفمضتاي  الدوليتا ل بت   

ا عاما عن وف  مضاي  الاوبا الدوليا وحالا التنفيذ الضمفتل    تفتف أ تيا  املامل، وييدا ل
الضا    الوقت الراهنس ويفل ذلك اوتضراه  اعتبالاة التنفيتذ الضمفتل لفمضتاي  الت   تدلة   
  اآلو تتا األ تت ب والتت  وتتتد   حيتتز النفتتاذ    تتاحل اتبتت   املتتامل ا اليتتا والتاليتتاس وييتتدا الفصتت

__________ 

 :Practical Implementation of International Financial Reporting Standards،2008األو  تتتا ،  (1)

Lessons Learned (United Nations publication, Sales No. E.08.II.D.25, New York and Geneva)س  

 Monitoring of Compliance and Enforcement for High-Quality Corporate،2017األو  تتتا ،  (2)

Reporting: Guidance on Good Practices (United Nations publication, New York and Geneva)س  
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الثتتتاع مضفومتتتاة أواوتتتيا  تصتتترب بشتتت   املضتتتاي  الاوتتتبيا الدوليتتتا لفي تتتا  الضتتتاا وينتتتاق  ق تتتا  
التنفيتتذ الضمفتتل جبوا بهتتا التنظيمتتل واملؤوستتل والتيتتينس أمتتا الفصتت  الثالتتت،  يت تتمن اوتتتنتاجاة 

 وأومفا قد يرمل املندوبو    تناوأاس 

 بالغ املايلالتنفيذ العملي للمعايري الدولية لإل -أوالا  
 معلومات أساسية -ألف 

أ ة مهنا الاوبا  ولاا ل   ا  يما يتضفء بضوملتا املضتاي  الاوتبياس ومتن املؤشتراة األو   -6
س وتوا تت  منذ تتذذ 1904عفتت  عوملتتا مهنتتا الاوتتبا، تنظتتيم أول متتؤمتر عتتاملل لفمحاوتتب    عتتاا 

مليتتتترل أ  ينضيتتتتد املتتتتؤمتر اليتتتتا ا   تشتتتترين تنظتتتتيم املتتتتؤمتر التتتتذي يةضيتتتتد كتتتت  ألبضتتتتا وتتتتنواة، ومتتتتن ا
منظما حماوتبيا مهنيتا  نتاع مضتاي  الاوتبا  16، أ ش ة 1973س و  عاا 2018الثاع/ و مي 

،   حتتت  2001الدوليتتتا التتت  أ تتتدلة عتتتد اا متتتن املضتتتاي  الاوتتتبيا الدوليتتتا حتتت  شتتتباط/ ياير 
ن التفستتت اة املتضفيتتتا عتتتذذ املضتتتاي س و   شتتترة  نتتتا التفستتت اة الدا متتتا التابضتتتا أتتتا وموعتتتا متتت

، حتت  حمتت   نتتا مضتتاي  الاوتتبا الدوليتتا وفتت ة مضتتاي  الاوتتبا الدوليتتا التتذي اعتمتتد 2001 عتتاا
املضاي  ال  وبء   دالها    جا ل التفس اة ال   شرإلا الف نا املذكولب؛ وأطفء ايفت  عفت  

 تسميا "املضاي  الدوليا ل ب   املامل"س السفسفا ال امفا من املضاي  والتفس اة
مضيتتالاا متتن  17مضيتتالاا متتن املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا و 25وتشتتتم  السفستتفا ا اليتتا عفتت   -7

 ولا مشفتها الدلاوا ااوتيصتا يا الت   166تفس ااس ومن أ    18املضاي  الدوليا ل ب   املامل و
مضظتم  ء املضتاي  الدوليتا ل بت   املتامل متن جا تل  يت  أو ولتا ت بيت 144أجنزها ايف ، تشتاط 

شتتركا  49 000س ومتتن أ تت  (3)ال يتتا ة الفيتتا احلايتتضا لفمستتا لا الضامتتا   أوتتواقها لتترأف املتتال
شتتركا املضتتاي  الدوليتتا ل بتت    27 000، تستتتمدا 88مةدلجتتا   أكتتي البول تتاة الضامليتتا التتت 

ترليتتو   وال  46املتاملس ويبفتجم ومتو  النتاتل الفتل ات تامل لفبفتدا  الت  ت بتء املضتاي  متا قيمتت  
 س (4)من  والاة الوا ة املتحدب

 ي حاضراا ومستعبالا العضااي املتعلعة ابلتنفيذ العمل -ابء 
تش   وموعا املضتاي  الدوليتا ل بت   املتامل الت   تري تنفيتذها   الوقتت التراهن ت ت اا  -8

هاماا علنسبا  ميت  الشتركاة تيريبتااس  هتل تشتم  أكتي   ت اذ عفت  اتطت ع   وتال الاوتبا 
وتتبا املتضفيتا علصت ومل املاليتتا املتضفيتا بضيتو  التتت م ، كمتا تت تمن استتيناة ل يستيا   وتال الا

وعيتو  ات تال و  عمفيتتاة ااعتااو عتيتترا اة وقياوتهاس ويتستتم بتر مل التنفيتتذ ا تامل بدلجتتا 
 البيتتا ، 2016عاليتتا متتن األ يتتا جضفتتت املنظمتتا الدوليتتا لف تتا  األولاع املاليتتا تصتتدل،   عتتاا 

لبيا  عف  أ  التيييم املب ر ألثر مضيتال جديتد س ويشد  ا(5)ا ديدباملتضفء بتنفيذ املضاي  الاوبيا 
__________ 

 www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#analysisا ظر  (3)

 س2018 ي  املواق  الشب يا املشال  ليها   ا واشل متت   لإلا    ب/أمس    م حظا:

(4) P Pacter, 2017, Pocket Guide to International Financial Reporting Standards: The Global 

Financial Reporting Language (International Financial Reporting Standards Foundation, London)س  

 سwww.iasplus.com/en/news/2016/12/iosco ا ظر (5)
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ما عف  البيا ة املاليا لفشركا، هو  جرا   مستحسن وأ  ال شف عن اآلتل املتوقضا التتزاا  يتن  
من املضاي  الاوبيا الدوليا بش   السياواة الاوبيا والت  اة   التيديراة  8عفي  املضيال لقم 

نظما الدوليا لف ا  األولاع املاليا أ  تةفصتح الشتركاة املدلجتا   وتصحيح األ  ا س وتياا امل
عن البيتا ة ال ميتا كفمتا تيتدمت  البول ا عن البيا ة النوعيا   أور  وقت مم ن، مث تفصح

 جها ات دال   واة   تيييم التنفيذس

 : الصكوك املالية9املعيار رقم   
من املضتاي  الدوليتا ل بت   املتامل، التذي  39م ليح  حم  املضيال لق 9وةي  املضيال لقم  -9

حد  شروط اليياف عف  أواف الييما الضا لا علنسبا لفضديد من الصت ومل املاليتاس وجتا  املضيتال 
اوت اباا من وف  مضاي  الاوبا الدوليا لأل ما املاليا ولتفبيا ا اجتا    ااوتضايتا عتن  9لقم 

ر جتتدوى عفتت   تتضيد التنفيتتذس متت  أ  األمتتول تضيتتدة بستتبل مبضيتتال   تتر أكثتت 39املضيتتال لقتتم 
   2009 تتدول املضيتتال عفتت  مراحتتت ، حيتتت  تتدل ا تتز  املتضفتتتء علتصتتنيف والييتتاف   عتتتاا 

، ل تتن  و  تنتتاول ق تتا  التحتتوط ال فتتل 2015حتت  اوتتتة مفت عمفيتتا  تتياما املضيتتال   عتتاا 
شر املضيال عفت  مراحت     قترال   فت   يت  س ويةضزى  39ال  تبي   ايضا مليت ياة املضيال لقم 

أ  تةتتتتاا لألع تتتا  األ واة  - بضتتتد اوتتتت مال عتتتد  متتتن ا وا تتتل املشتتتمولا   املضيتتتال - ايفتتت 
 ال  ما لتحس  عمفيا اتب  س 

و  مرحفتتا مب تترب  تتت ل األ متتا املاليتتتا، أ تتا ة مصتتالو عديتتتدب    اوتتتمداا الييمتتتا  -10
الصتتتت ومل املاليتتتتا   وتتتتوع تشتتتتهد اسفايتتتتاا   األوتتتتضال وتتتتيةمففف  تلاا الضا لتتتتا ك وتتتتاف لييتتتتاف 

م اعفا كالثياس م  أ  التحفي ة الت  أةجريتت  يمتا بضتد بيفنتت أ  الاوتبا عفت  أوتاف الييمتا 
 39تستهم  اف بيستة حمتدو    األ متا، ل تتن املشت فا ال بت ب تتمثت    أ  الضيتال لقتتم  الضا لتا  

س وعلتتامل   ت تن املصتالو تشت  (6)حلسا ر اا تما يا  اف بضد ت بفدها علفضت ا  يز ااعااو ع
مسبياا    تدهول  وعيا حا ظتاة قرويتهاس وأتذا الستبل، تظهتر مشت وعة كثت ب   حستاعإلا 

 املتضفيا عأللعا واحلسا ر كفما حدثت احلسا رس

  ص  احلسا ر اا تما يا املتوقضا   
  الت يتت  ا تتذلي األهتتم تضفتء  ضتت ا مبمصتت  احلستتا ر اا تما يتتا املتوقضتتاس مي تن اليتتول   -11

ييتتاا هن تتاا لتييتتيم اليتتروه عفتت  ثتت   مراحتت س  فتتل املرحفتتا األو ، تيتتوا ا هتتا  9 املضيتتال لقتتم 
ِضد ب لفبيا ة املاليا بيياف احلسالب اا تما يتا املتوقضتا

ة
 12عفت  وموعتا اليتروه   األشتهر التت  امل
عنتتتدما يتبتتت  حتتتدو     ب كبتتت ب   املمتتتاطر اا تما يتتتا  2يبفتتتاس وينتيتتت  اليتتتره    املرحفتتتا امل

علنستتبا يموعتتا اليتتروه برمتهتتاس ومتتن املؤشتتراة عفتت  هتتذذ التتز  ب ال بتت ب، وجتتو  قتتروه أت تتر 
يومتااس وهتذا يتؤ ي    ااعتااو ةستالب ا تما يتا متوقضتا ل امت  عمتر  30ودا ها منذ أكثر من 

  حالتا تنتتاق   3دين بضتد ت ييفهتتا  ستل الييمتتا الزمنيتا لفنيتو س وينتيتت  اليتره    املرحفتتا الت
قيما قره واحد من اليروهس وهنامل قواعد أكثر تفصي ا تنظم أ واعاا حمد ب متن الصت ومل، متن 

 قبي  الص ومل ال  تةشاى عف  أواف أهنا قروه ذاة قيما متناقصاس 

__________ 

 ME Barth and WR Landsman, 2010, How did financial reporting contribute to theا ظتر، متث ا،  (6)

financial crisis? European Accounting Review, 19(3):399–423س  
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اف مراعتتاب احلستتا ر املتوقضتتا، وعلتتتامل ية  تتل وتتااا يةتترج ح أ  وييتتوا هتتذا التتنهل عفتت  أوتت -12
يشتت   أكثتتر ايتتااة  تتضوبا عنتتدما يتضفتتء األمتتر علتنفيتتذس ومتتن بتت  األوتتمفا التت  أةثتت ة  تت ل 
عمفيتتا  تتياما املضيتتال، متتا يفتتل: "متتا هتتل املضفومتتاة التت  يستتتند  ليهتتا املصتترو " و"متتا هتتو ا تتد 

أ  تستتتتمدا املصتتتالو مضفومتتتاة مضيولتتتا ومؤكتتتدبس وقتتتد تشتتتم  هتتتذذ  التتتزمين "س  املضيتتتال يشتتتاط
املضفومتتاة بيتتا ة حمتتد ب تتضفتتء عمليتتاه، متتن قبيتت  تراجتت  األ ا  املتتامل، كمتتا مي تتن أ  تشتتم  
عوامتتتتت  تتضفتتتتتء عاقتصتتتتتا  ال فتتتتتلس ومي تتتتتن لفمصتتتتترو أ  يستتتتتتمدا بيتتتتتا ة  ا فيتتتتتا متتتتتن قبيتتتتت  

 تتن اوتتتمداا البيتتا ة التالييتتا شتتري ا أ  يتتتم ااجتاهتتاة اتحصتتا يا، أو بيتتا ة  الجيتتاس ومي
 تصحيحها  سل ت   الظرووس

ووتتتال التنفيتتتذ هتتتذا ي تتترا اتتتد ة أمتتتاا املصتتتالو ومراجضتتتل ا ستتتاعة  يهتتتا واأيمتتتاة  -13
التنظيميتتتا ووتتتف اة ات فتتتاذس ومتتت  ذلتتتك،  تتتل عفتتت  املصتتتالو أ  توثتتتء عمفيتتتاة  تتتن  اليتتترال 

 ا وأ  تةفصح عن ذلكس ا فها والبيا ة ال  تستند  ليه

 التصنيف واليياف  
التتنهل املتبتت   يمتتا يتضفتتء علتصتتنيف والييتتافس ويصتتنف ث ثتتا أ تتوا   9يبسفتتة املضيتتال لقتتم  -14

متتن األ تتول، ي تت  كتت   تتو  ألوتت   تففتتا لفييتتافس واتتد    تفتتف الفمتتاة علرجتتو      تتوذإ 
 امل:األعمال الذي مي ن م حظت   ا   ال يا ، عف  النحو الت

تفظ عا ح   جال اوتتحياقها وا يةستتمف  عنهتا  اف الفا تدب  )أ(  أ ول ماليا ُية
واأل تت س ويتتتم قيتتاف هتتذذ األ تتول عفتت  أوتتاف الييمتتا املستتتهفع اس وتوجتتد قواعتتد حمتتد ب لتنتتاول 

 الص ومل املضيدب وحسم مس لا ما  ذا كا  مم ناا تصنيف الضا داة   الفا دب واأل  ؛
تتتتفظ عتتتا حتتت   جتتتال اوتتتتحياقها ول تتتن مي تتتن أي تتتاا عريتتتها  أ تتتول ماليتتتا )ب(  ُية

لفبي س و يز هذا النهل لفمصتالو أ  تضيتد موا  تا حا ظاإلتا عفت  أوتاف يتوملس لتذا، يةشتاط أ  
تضتترفو املصتتالو ا تتز  متتن موجو اإلتتا التت  مي تتن اوتتتمدامها أتتذا ال تتره بو تتفها  تفتتف عتتن 

تفظ عأل تول عفت  أوتاف الييمتا الضا لتا   كشتف امليزا يتا ويتتم اتبت    موجو اإلا الدا ماس وُية
س ومي تن ا تيتال الييمتا (7)عن أي ت ت ف   الييمتا الضا لتا اتت "عنا تر أ ترى   قا متا التد  "

 الضا لا   حال وجو  تباين   البيا ة الاوبيا؛ 
 هتتذذ  األ تتول املاليتتا متت  التتتفظ عتتا   أي متتن  تتوذجل األعمتتال اآل تترعينس )إ( 

األ ول تةياف عف  أوتاف الييمتا الضا لتا متن  ت ل التربح أو احلستالبس ومي تن احلتروإ عتن هتذذ 
تفظ بص ومل حيوع املف يا ألمراه التداولس وح    مثت  هتذذ ا تااة،  الياعدب عندما ا ُية
تةياف الص ومل عفت  أوتاف الييمتا الضا لتا، ول تن اتت "عنا تر أ ترى   قا متا التد  " بتداا 

 الربح أو احلسالبس و  مث  هذذ ا ااة، تيي د األلعا الص فا   الربح أو احلسالبس من
و يمتتتا يتضفتتتء عحلصتتتتوا املاليتتتا،  يتتتد أشتتتتال وفتتت  مضتتتاي  الاوتتتتبا الدوليتتتا    أ  األع تتتتا   -15
  منهتا   ، الت  أةبيتل عفت  جتز  كبت39ي فبوا    ال أي ت ي  عف  الشتروط التوال ب   املضيتال لقتم   

 س ويتمث  أحد اا ت  اة اأاما    ب ال الشرط املتضفء بفص  املشتياة املدواس9املضيال لقم 
__________ 

تشم  الضنا ر األ رى   قا ما الد   "أي بند من بنتو  التد   أو املصتروو )مبتا   ذلتك التستو ة النا تا  (7)
عتن  عتتا ب التصتنيف( متت  املضتاو عتتا    متا األلعا أو احلستتا ر حستل مت فبتتاة املضتاي  األ تترى متن املضتتاي  

  (س7من املضاي  الاوبيا الدوليا، الفيرب  1)املضيال لقم الدوليا ل ب   املامل" 
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 التحوط  
اليواعتتد الاوتتبيا لتنتتاول عنا تتر التحتتوط متتن املمتتاطر، متتن قبيتت   9بسفتتة املضيتتال لقتتم  -16

لفتتنفة احلتتاا، والتحتتوط التحتتوط متتن ت تت اة أوتتضال وقتتو  ال تتا راة علف تتو     الضيتتو  اآلجفتتا 
س (8)  املا تتا متتن  تتاطر تيفتتل وتتضر الضمفتتا عفتت   تتك متتامل متتا 60ا ز تتل متتن املمتتاطر، متتث ا 

وعتيا ا    ذلك، أيحل املضيال بضنصر جديد يتضفء عت صاا عن ت ففا التحوط، وهتو عنصتر 
حوطس وال يتا ة يهدو     ب   املستمدم  بش   أ    عن األلعا واحلسا ر املرتب ا علت

م العبا عت صتاا عتن اوتااتي ياإلا   وتال   الب املمتاطر وال يفيتا الت  مي تن أ  تتؤثر عتا تفتك 
مست لا التحتوط ال فتلس وكتا   9ااوااتي ياة   البيا ة املاليا األولياس وا يتناول املضيتال لقتم 

لا، ل تتتن مياحاتتتت  لة  تتتت لتتتدى وفتتت  مضتتتاي  الاوتتتبا الدوليتتتا مشتتترو  جتتتال بشتتت   هتتتذذ املستتت 
س ووا ت  ايفت  أعمالت  بشت   (9)9عيم  وقد  ر  اآل  من ويت  الصتي ا النها يتا لفمضيتال لقتم 

 هذذ املس لا، ومن املتوق  أ  ي فء اوتشالب حول مياا بدي    الوقت املناولس 

 التنفيذ الضمفل  
   9لة    اعتمتتا  املضيتتال لقتتم كتتا  املصتترو التتوطين   أوتتااليا متتن ال يتتا ة التت  ع  -17

مش اا    أ ت   9وقت مب رس وقد أ دل املصرو ولقا  حاطا لفمستثمرين  سر  يها أثر املضيال لقم 
مفيتو   وال أوتاامل، مت   725اي ر       ب  صصاة تناق  الييمتا يمتو  قرويت  مبتا قتدلذ 

املو عتتتاس وكشتتتفت البيتتتا ة أ  ل تتتد  تستتتويا هتتتذذ التتتز  ب بتيييتتتد ميابتتت    حستتتاب األلعا متتت 
املمصصاة عاوتتنا     هنتل احلستا ر اا تما يتا املتوقضتا يف تل    ااعتااو عتذذ املمصصتاة 

س وأ تا  املصترو    الفمتاة ا ديتدب 39  مرحفا مب رب ميال اا عمليت تياة التوال ب   املضيتال لقتم 
وتتتيةدلإ   الاوتتتبا عفتتت  أوتتتاف الت ففتتتا متتتن األ تتتول تضتتتين أ  جتتتز اا أكتتتي متتتن قتتتروه املصتتترو 

املستهف ا، ولحل مبا يتيح  املضيال من  م ا يا ليياف األ ول التتفظ عتا حت   جتال اوتتحياقها 
 أو التفظ عا ألمراه البي  عف  أواف الييما الضا لا من   ل األلعا أو احلسا رس 

ن     اوتثنا اة لفا دب املؤمفِ
 9 م  ت ي ين ل يسي    ميزا ياإلا،  ا اديداا بدايا الضمت  عملضيتال لقتمتواج  أوواط الت  -18

س  يتد أشتال املؤمِفنتو     أهنتم 2021بشت   عيتو  التت م    عتاا  17واملضيال لقتم  2018  عاا 
  حت   2018 يشو  من أ  يبدأ اوتمداا الييما الضا لا   جا ل األ ول من امليزا يا   عاا

__________ 

، ]ايفتتت س يستتتت م    تتت ا عمفيتتتاة الاوتتتبا 2014ل بتتت   املتتتامل، ا ظتتتر، متتتث ا، مؤوستتتا املضتتتاي  الدوليتتتا  (8)
يت تتتتتمن  9متو /يوليتتتت ، جتتتتتا   يهتتتتا متتتتا يفتتتتل: "]املضيتتتتالس لقتتتتم  24املتضفيتتتتا علصتتتت ومل املاليتتتتا،  شتتتترب  تتتتحفيا، 

اة كتتتيى لنمتتتوذإ حستتتاعة التحتتتوط، ويضتتتز  ات صتتتاا عتتتن أ شتتت ا   الب املمتتتاطرس ويشتتت   النمتتتوذإ   تتت ح
تن  ا ديد ت  اا كب اا   حساعة التحوط يوا م ب  املضا ا الاوبيا وأ ش ا   الب املماطر، متا متن شت    أ  مي ِف

 ال يا ة من   لاإ هذذ األ ش ا   بيا إلا املاليا ب رييا أويح"س

ل طتت   عفتت  متتوجز لولقتتا مناقشتتتا بشتت   هتتذذ املستت لا والتضفييتتاة التتتوال ب متتن األع تتا ، ا ظتتر وفتت  مضتتتاي   (9)
 Accounting for dynamic risk management: A portfolio revaluation approach،2015الاوبا الدوليا، 

to macrohedging, Agenda paper 4س 
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، منبهتاا    أ  هتذا التبتاين   2021اوتمداا الييما الضا لتا   جا تل احلصتوا قبت  عتاا  لن يبدأ
 س(10)الاوبا ويحد   وعاا من التذبذب   طرييا عره حساعة امليزا يا

، أ تتتدل وفتتت  مضتتتاي  الاوتتتبا الدوليتتتا تضتتتدي ا عفتتت  املضيتتتال 2016و  أيفول/وتتتبتمي  -19
تتتتت م ،  يتتتتز لفمتتتتؤمِفن  احليتتتتال بتتتت  اوتتتتتثنا ي  لتم تتتتل املرحفتتتتا احلتتتتا  بي تتتتا  ال 4اليتتتتا م لقتتتتم 

اا تياليتتا التت  وتتتمتد عفتت  ث ثتتا أعتتوااس وه تتذا مي تتن لفمتتؤمن   متتا أ  يتتدلجوا اتتت "عنا تتر 
أ رى   قا ما الد  " أي تيفتل ينشت  عتن التبتاين   ا ستاعة  ت ل الفتاب اا تياليتا، وهتل 

يفتل، أو مي تن لفشتركاة التت  تنشتة أواوتاا   ق تا  التتت م  أ  طرييتا تةضترو عوتم التتنهل الت م
 ، وهو ما يةضرو عوم هنل اتمهالس 2021   عاا  9تؤج  ت بيء املضيال لقم 

 : اإليرادات املتأتية من الععود مع الزابئن15املعيار رقم   
س وا يوجتتد  ا اليفيتت  2018حيتتز النفتتاذ   كتتا و  الثاع/ينتتاير  15  تت  املضيتتال لقتتم  -20

 11متتن التوجيهتتاة املفصتتفا بشتت   املضيتتالين األ تتفي ، و تتا اديتتداا املضيتتال الاوتت  التتدومل لقتتم 
دا  الت  املتضفء عتيرا س وقد ت حظ البف 18املتضفء بضيو  املياواة واملضيال الاو  الدومل لقم 

يتستتم بصتتي ا أكثتتر  لزامتتاا متتن املضيتتال  15اعتمتتدة املضتتاي  الدوليتتا ل بتت   املتتامل أ  املضيتتال لقتتم 
 األ فل، األمر الذي قد يث  مسا   تتضفء علتنفيذس 

س ويفتتتتاه (11)عفتتتت  أوتتتتاف اديتتتتد االتزامتتتتاة املتضفيتتتتا عأل ا  15وييتتتتوا املضيتتتتال لقتتتتم  -21
دب لفبيا ة املاليا الضيو  امليما م  التزع ن وافت  االتزامتاة املتضفيتا ت بيي  أ  اد  ا هاة املض

عأل ا  وتو   السضر ات امل لفضيد عف  ك  التزاا علتناولس ويتم ااعتااو عتيترا  عنتد الو تا  
 عالتزاا عأل ا ،  و  أ  يرتبة ذلك علو ا  علضيد برمت س 

وعلنسبا ملضام ة كث ب، ولمبا مضظمها، ي و  هنامل التزاا واحد عأل ا ، و  مث  هذذ  -22
يتز ا  تضييتداا عنتدما يتن   15ا الا ا ي را ت بيء املضيال أي مشت  س ل تن ت بيتء املضيتال لقتم 

الضيد عف  أكثر من التزاا واحد، وقد يصضل   بضض ا ااة اديد مس لا متا  ذا كتا  الضيتد 
عفتت  أكثتتر متتن التتتزاا واحتتدس متتث ا،  ذا أةبرمتتت  تتفيا لبيتت  جهتتا  هتتاتف عفتت  أوتتاف أ   يتتن 

يستتمدا املشتاي الشتب ا اأاتفيتتا التابضتا لفمتول  لفتتاب  منيتا   يتا،  تتد  الزبتو  ا يتد     الضتتا ب 
 وتضراا منفصتت ا ميابت  ا هتتا س ومت  ذلتتك، يت تمن الضيتتد التتزام  أو أكثتتر عأل ا  مبوجتل املضيتتال

،  تا التزويتد ع هتا  و  حتا  م ا يتا ااوتتفا ب متن  تدماة الشتب ا عفت  متدى الفتاب 15لقتم 
عفت  أ  يتو    وتضر الضيتد عفت  االتزامتاة عأل ا ، وذلتك  15الزمنيا الد بس وين  املضيتال لقتم 

 تناوباا م  وضر الت ز ا املن بء عف  ك  التزاا مبفر ذس 

__________ 

متن حمفت  كبتال املستؤول  املتالي   2016كتا و  الثاع/ينتاير   20ملراوفا الوال ب بتتالي  ا ظر، عف  وبي  املثال، ا (10)
وااتتتتتتتا  شتتتتتتتركاة التتتتتتتت م  األولوبيتتتتتتتا    ل تتتتتتتي  وفتتتتتتت  مضتتتتتتتاي  الاوتتتتتتتبا الدوليتتتتتتتا، متاحتتتتتتتا   املوقتتتتتتت  التتتتتتتتامل: 

www.cfoforum.eu/letters/CFOF_IE_Comment_Letter_on_IFRS_9_Deferral.pdfس 
، هتتتتو "وعتتتد  يتتتتر    عيتتتد متتتت   بتتتو     تيتتتتد ا    الزبتتتتو : 15زاا عأل ا ، عملفهتتتتوا التتتوال    املضيتتتتال لقتتتم االتتتت (11)

وتتتتفضا أو  دمتتتتا )أو حزمتتتتا متتتتن الستتتتف  أو احلتتتتدماة(  تففتتتتا؛ أو )ب( وموعتتتتا متتتتن الستتتتف  أو احلتتتتدماة  )أ(
 النمة"ساملمتففا ل نها متماثفا    حد بضيد ويتم  يفها    الزبو  عتبا   ف  
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 ار :  عود اإلجي16املعيار رقم   
س وين توي املضيتال 2019  كتا و  الثاع/ينتاير  16من امليرل أ  يبتدأ تنفيتذ املضيتال لقتم  -23
عف  ت ي اة هاما   ال رييا ال  يتبضهتا املستت جر لف شتف عتن ا ستاعة املتضفيتا مبتا   16لقم 

احلا  عملتؤجر كا  يةصن ف وابياا    ما عيو  ات ال التش يفل، ل ن  يةبيل عف   ظاا الاوبا 
 و  ت يتت  يتتذكرس ويةتوقتت  متتن املستتت جرين أ  ييتتدموا ميزا يتتاة منيحتتا تض تت  كتت ا متتن األ تتول 

عاشتاامل  16املتزايدب واحلصوا املتزايدب، م  وجو  بضض ااوتثنا اة الضمفياس وأةعد املضيتال لقتم 
وجتتتتتدل اتشتتتتتالب    أ  متتتت  وفتتتت  املضتتتتاي  الاوتتتتتبيا الدوليتتتتا   التتتتوا ة املتحتتتتتدب األمري يتتتتاس 

 س(12)الصي ت  متيالبتا  بدلجا كب ب ل نهما م  مت ابيت 
 ،   كتتتتا و  األول/17وعنتتتتدما  تتتتدل املضيتتتتال األ تتتتفل، وهتتتتو املضيتتتتال الاوتتتت  التتتتدومل لقتتتتم  -24

تد  طرييتا الاوتبا واتبت   ا ديتدب الت  أتت  عتا املضيتال لقتم1997 يسمي   17 ، كا  يةتوقف  أ  اة
ي اا كب اا   امليزا ياةس م  أ  األثتر الر يستل التذي  تتل عتن   تدال املضيتال املتذكول، متثت       تال ت 

ت يتت  كبتت  عفتت  ال رييتتا التت  يتتتم عتتا قيتتد عيتتو  ات تتال، حيتتت أ تتبحت ت  تتل  تتااة  منيتتا أقصتتر 
  ات تتال هتتذذ قابفتتا وتةصتتنفف    متتا عيتتو  ات تتال التشتت يفل  و  أ  تظهتتر   امليزا يتتاس وت تتو  عيتتو 

 لفت ديد  يت يتسىن اوتمدامها عف  مدى عمر األ  ، ول ن عف  مراح ، جتنباا لفرمسفاس 
أ  يضاو املست جر   ميزا يت  ب   من األ   املست جر واالتزاا  16ويشاط املضيال لقم  -25

ن اعتبالذ م  ذي قيمتا الناشئ عن عيد ات ال  ذا كا  املست جر يتمت   ء اوتمداا أ   ا مي 
شهرااس وم  ذلك، مي ن تصتنيف األ ت  يتمن األ تول مت  املا يتا الت  ميتالف  12ملدب تزيد عف  

عفيهتتتا املستتتت جر حتتتء اوتتتتمداا و سهتتتالذ كفمتتتا مستتتتيفا   امليزا يتتتا، كمتتتا مي تتتن تصتتتنيف  يتتتمن  متتتا 
س ويةستتتهفك 17 يتتال لقتتماأل تتول املا يتتا متت  املتداولتتا  ستتل طبيضتتا األ تت ، و يتتاا مليت تتياة املض

األ تت    حستتاب احلستتا ر أو األلعا، ومتتن املتترجح أ  تتةت بتت    ذلتتك طرييتتا اليستتة الثابتتت التت  
تض   طول مدب عيد ات ال، وتو   قيما ات ال ب  ت ففا التموي  واسفاه قيما االتزاا املاملس 

 ت ل كامت  عمتر عيتد و تي ا لذلك،  ضف  الرمم من أ  مد وعاة ات ال قد ت و  هتل  فستها 
ات تتال،  تتد    لاجهتتا   حستتاب األلعا أو احلستتا ر ويستتتند أكثتتر    الستتنواة األو  متتن عمتتر 
ات تال عنتتدما ي تتو  االتتتزاا املتتامل أعفتت ، وعلتتتامل ت تتو  ت ففتتا التمويتت  أكتتيس ويشتت   هتتذا ت يتت اا  

وا ة املتحتتدب، والتت  مبوجبهتتا قتترل وايتتضو كبتت اا عمليال تتا متت  املبتتا ة الاوتتبيا امليبولتتا عمومتتاا   التت
 املضاي    الوا ة املتحدب األمري يا السماا عوتمداا طرييا اليسة الثابتس 

 الي ا  املتضفيا علتنفيذ  
مبتتدى اوتتتمداا ات تتال  16تتترتبة  لجتتا الصتتضوبا التت  ين تتوي عفيهتتا تنفيتتذ املضيتتال لقتتم  -26

س ومتت  ذلتك، يةتترجح أ  تضتمتتد كتت  الشتتركاة املدلجتتا   البول تتا التمتويفل متتن ِقبتت  ال يتتا  املضتتين
ت ففا أ فيا لتحديد عيتو  ات تال الت  تفتتزا عتاس و تفتف ترتيبتاة املراقبتا املركزيتا لضيتو  ات تال 
من وموعا    أ رىس وقد متفك الشركاة الفرعيا حء  براا عيتو    تال ذاة قيمتا  ت  ب  و  

__________ 

 تفتتتف  ستتتما وفتتت  املضتتتاي  الاوتتتبيا الدوليتتتا عتتتن  ستتتما وفتتت  مضتتتاي  الاوتتتبا املاليتتتا   بضتتتض التفا تتتي ،  (12)
وةا ا ما يتضفء مبضا ا أتج  املمتف اة وتداب  التمفيف من املماطر املتصفا بضيو  ات تال الصت رى )التيريتر 

ال تتتا متتت  املبتتتا ة الاوتتتبيا امليبولتتتا عمومتتتاا   التتتوا ة املتحتتتدب (س ولفمي2016الاوتتت  الضتتتاملل، شتتتباط/ ياير 
 س 16، افي  اآلتل: املضيال لقم 2016األمري يا، ا ظر مؤوسا املضاي  الدوليا ل ب   املامل، 
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ت الب املركزيتتتا أو امل اتتتتل الر يستتتياس و  هتتتذذ ا التتتا قتتتد ا توجتتتد ا صتتتول عفتتت  تتتتر ي  متتتن ا
 ترتيباة لتوثيء عيو  ات ال التش يفل عف  مستوى ات الب املركزياس أي
ينصتل الاكيتز بصتولب أكتي عفت  التر  عتن الستؤال التتامل: مت   16و   طال املضيال لقم  -27

 الواقتت ، هتتذا الستتؤال مربتتك ومي تتن أ  يثتت  يصتتبح الضيتتد "عيتتد  تتدماة"، ا "عيتتد   تتال"س و 
مسا    يما يتضفء عت فتاذس    عفت  ذلتك أ  ااوتتثنا  املتضفتء عأل تول ذاة الييمتا املنمف تا 
مي ن أ  يش   أي تاا مصتدلاا لتبضض الصتضوعةس ويتبت  متن  ت ل التحفيت  التذي أجتراذ وفت  

فتت  اقتتاا،    طتتال املشتتاولاة التت  عيتتدها أ  اي 16مضتتاي  الاوتتبا الدوليتتا بشتت   املضيتتال لقتتم 
ةصتو  األ تول ذاة الييمتا املنمف تا، تضريتف األ تول ذاة الييمتا املنمف تا  هنتا األ تتول 

 وال متتن  والاة التتوا ة املتحتتدب وهتتل جديتتدب، متتن قبيتت   5 000التت  تيتت  ت ففتهتتا عتتن 
بضتض ال متوه عنتدما يتضفتء ا واويل الشمصياس وم  ذلك، مي ن أ  ُيوا حول هذذ املس لا 

 األمر علتنفيذ والتدقيء وات فاذ من قب  السف اة التنظيمياس

 املمالواة املتضفيا علتنفيذ  
، 2018ملبتول   أ ل/متايو  اة الناشتما عةيتد   كواا  اجتما  لففريء املضين عاقتصا -28

  املتامل عريتاا بشت   الصتضوعة الت  قدا  ريء  عتم التنفيتذ التتاب  ملؤوستا املضتاي  الدوليتا ل بت 
وعرياا   ر بش   اآلتل املاتبا عف  أعمال الشتركاة  تي تا  16ين وي عفيها تنفيذ املضيال لقم 

وتي   امليتايي  املاليتا  16س وجا    التيرير الثتاع أ  تنفيتذ املضيتال لقتم (13)16تنفيذ املضيال لقم 
 لفشركاة عف  النحو التامل:

يزا يتتا:    ب احلصتتوا و   ب األ تتول، ومتتن مث    ب    ستتبا التتديو  هي تت  امل )أ( 
    لأف املال؛

بيتتتا  اتيتتترا اة: اسفتتتاه الت تتتاليف التشتتت يفيا ميابتتت     ب الت تتتاليف املاليتتتا،  )ب( 
 يضين اسفاياا    سبا ت  يا الفا دب؛ ما

التشتتتت يفيا  بيتتتتا  التتتتتد ياة النيديتتتتا: بضتتتتض التتتتتد ياة النيديتتتتا متتتتن األ شتتتت ا )إ( 
 وتصبح تد ياة  يديا من األ ش ا التمويفياس

 :  عود التأم 17املعيار رقم   
من بت  املضتاي  الت  ويتضها وفت  مضتاي  الاوتبا الدوليتا حت  اآل ، قتد ي تو  املضيتال  -29
عتتن  هتتو أبضتتدها أثتترااس  هتتذا املضيتتال أيحل ب رييتتا واحتتدب وقابفتتا لفميال تتا   وتتال الاوتتبا 17لقتتم 

عيو  الت م     تفف أ يا  الضا    وياع ت ثر  ي  اآللا  املمتففا بش   ال رييتا الت  ينب تل 
عتا لشتركاة التتت م  أ  تةضتد بيا إلتتا املاليتا وتتضتتد   يت  النهتوإ الوطنيتتا الت  ا تيبتت  امليال تاس وقتتد 

 ا و  الثتتتتتاع/ولتتتتتن يتتتتتد   حيتتتتتز التنفيتتتتتذ قبتتتتت  كتتتتت 2017  أ ل/متتتتتايو  17 تتتتتدل املضيتتتتتال لقتتتتتم 
س ويض تتت  هتتتذا الفتتتالع التتتزمين ال بتتت  الصتتتضوعة التينيتتتا التتت  قتتتد تواجههتتتا مضظتتتم 2021 ينتتتاير

 الشركاة   ت بيء هذا املضيالس

__________ 

 سwww.ifrs.org/groups/emerging-economies-group/#meetingsا ظر  (13)
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عيتتد التتت م    تت  عيتتد يةنيتت   يتت    تتر حمتتد     املتتؤمِفن لفتتاب  17ويضتترفو املضيتتال لقتتم  -30
يال هو التحيء من أ  اتيرا اة املت تيا من  منيا حمد ب مياب      قسة أتم س واأدو من املض

الضيتتتد تنتيتتت     األلعا أو احلستتتا ر  تتت ل الفتتتاب التتت  ي  يهتتتا الضيتتتدس وت متتتن الصتتتضوبا   أ  
الضديد من امل الباة ال  تنش  عن عيو  الت م  تةيد ا بضد  اب الضيتدس لتذا،  حت  عيتو  التت م  

ففف وموعا متن امل البتاة الت  قتد متتتد عفت  طتول وتنواة ال  تيا ملدب ونا واحدب مي ن أ   ة 
عتتدبس لتتتذا، ينب تتتل لفمتتتؤمِفن  أ  ييومتتوا   كتتت   ليتتت   بتتت   بتييتتيم امل البتتتاة التتت    تةيتتتدا بضتتتد 

اة النيديتا مصت فح "التتد ي 17وب را تفك امل الباة من  يرا اة الضيو س ويت من املضيال لقم 
أ   17تشت   جتتز اا متن احلصتوا أو األ تولس ويشتاط املضيتال لقتتم والت  ، "املتصتفا بتنفيتذ الضيتد

يشتتم  هتتذا التييتتيم هتتام  التتربح امليبتت  متتن الضيتتد عتيتتا ا    تستتويا املمتتاطرس و ذا تبتت  متتن 
س وتتمثتتت  (14) تتت ل هتتتذذ الضمفيتتتا أ  الضيتتتد متتت  متتتربح، ينب تتتل ااعتتتااو بتتت   تتتولاا كضيتتتد م فِتتتف

 هتتتذا الصتتتد ،   أ  املتتتؤمِفن مة التتتل بتحتتتديت التيتتتديراة  حتتتدى الي تتتا  الر يستتتيا امل روحتتتا  
واا ااياة ب رييا منه يا   ك   لي   ب  س ويضين هذا أ  أوتضال احلصتم وتتض   أويتا  
السوع الراهنا وأ  التوقضتاة بشت   الااجت  عتن الضيتد مستتيب ا وتت و  أي تاا حمت   عتا ب تييتيمس 

املدى، يت من عنصر اوتثمال   قسة الت م س ويشاط وبضض الضيو ، وةا ا الضيو  ال ويفا 
  ص  هذا الضنصر واحتساب  بش   مستي س 17املضيال لقم 

، متنح وفت  17واسباا لفصضوعة ال  وي قيها مضظم الشركاة لدى تنفيذ املضيال لقتم  -31
ضاي  الدوليا ل بت   املتامل مضاي  الاوبا الدوليا مهفا بث ثا أعواا لتنفيذ املضيالس وتيدا مؤوسا امل

التتدعم متتن  تت ل  ريتتء مضتتين بي تتا  التنفيتتذ وأ شتت ا ااتصتتال األ تترى  تت ل املرحفتتا اا تياليتتاس 
وقتتدا موسفتتو   نيتتو  عرويتتاا بشتت   التنفيتتذ   اجتماعتتاة اأيمتتاة الضامليتتا لويتت  املضتتاي  والفريتتتء 

 عملضاي  الدوليا ل ب   املاملساملضين  املضين عاقتصا اة الناشما وايف  ااوتشالي

 املبادرات اجلارية   
تتد   -32 أحتدثت املضتتاي  ا ديتدب التت   تري تناوأتتا   هتذذ املتتذكرب علفضت ، أو يةتوقتت  أ  اة

  املستتتيب  أتثتت اا مفمووتتاا   وتتال اتبتت   املتتاملس وا يف تتر وفتت  مضتتاي  الاوتتبا الدوليتتا   
ضتتاي  أ تترى عفتت  هتتذذ الدلجتتا متتن األ يتتا، ل تتن لديتت  مشتتالي  جاليتتا الوقتتت التتراهن   ويتت  م

لتحستتت  اتبتتت   املتتتامل وتتتوو تف تتتل    بفتتتولب شتتتروط التنفيتتتذ   املستتتتيب س ويتمثتتت  اأتتتدو 
الر يستتتل أتتتذذ املشتتتالي    استتت  اتبتتت  ،   حتتت  ترمتتتل عتتتدب مشتتتالي  أ تتترى    التصتتتدي 

ملتتتامل التتت  اتتتتاإ    تويتتتيح، ويهتتتدو التتتبضض اآل تتتر    لفث تتتراة   املضتتتاي  الدوليتتتا ل بتتت   ا
    ال اسيناة طفيفا عف  املضاي  اليا ماس 

 املعايري اخلاصة ابلكياانت الصغرية واملتوسنية احلجم  
 دلة املضاي  الدوليا ل ب   املامل احلا ا عل يتا ة الصت  ب واملتووت ا ا  تم الت   -33

  فتت حيتز  2015، مث   عتاا 2009با الدوليا ألول مترب   عتاا ويضها وف  مضاي  الاو
__________ 

عيد مي تن أ  يف تل   هنايتا امل تاو    تست ي   ستا ر، وين بتء عفت  يش  مص فح الضيد امل فف    أي  (14)
أي عيد يبي  وال ا بضد ا تها  ونا اتب  س وتشاط املضاي  الدوليا ل ب   املامل  جرا  تيييم لفنتي تا التمفتا 

تض تت   تتتا ل الستتنا ملثت  هتتذذ الضيتتو ، و ذا تبتت  أهنتتا قتد ا تف تتل    اييتتء لبتتح، تتتن  املضتاي  ذاإلتتا عفتت  أ  
 (س37واملضيال الاو  الدومل لقم  15املاليا ا اليا احلسالب املتوقضا عل ام  )املضيال لقم 



TD/B/C.II/ISAR/86 

11 GE.18-13508 

التنفيتتذ  ستتما أجريتتت عفيهتتا تنييحتتاة طفيفتتاس وتستتتند هتتذذ املضتتاي     أوتت  حماوتتبيا شتتامفا 
قا متتا بتتذاإلا ا تت تتمن أي  شتتالب    ايموعتتا ال امفتتا لفمضتتاي  الدوليتتا ل بتت   املتتامل و تفتتف 

عتتتد  متتتن النتتتواحلس ويتتتتو   ايفتتت  تضتتتدي  املضتتتاي  عفتتت   تتتااة  عتتتن ايموعتتتا ال امفتتتا هتتتذذ  
تي  عن ث ثا أعواا، لي تفل بضد ذلك إب لاإ املضاي  الدوليا ا ديدب ل بت   املتامل الت  بتدأ  ا

تنفيتتتذها  ضتتت اس وحستتتل مؤوستتتا املضتتتاي  الدوليتتتا ل بتتت   املتتتامل، واوتتتتنا اا     لاوتتتاة متتتوجزب 
بفداا، يبفجم عد  البفدا  ال  تشاط اوتمداا املضاي  الدوليتا ل بت    166أجرإلا املؤوسا عف  

 بفدااس  86املامل احلا ا عل يا ة الص  ب واملتوو ا ا  م أو ال  تسمح عذا ااوتمداا 
،  توفة وفت  مضتاي  2016وا يةتوق    الوقت الراهن  جترا  أي اتديت؛  فتل عتاا  -34

س ومتن امليترل أ  اتال املضتاي  2019لبتد  عمفيتا التحتديت امليبفتا   بدايتا عتاا الاوبا الدوليا 
الدوليتتا ا ديتتتدب ل بتتت   املتتتامل، التتت  جتتتتري مناقشتتتتها   هتتتذا الفصتتت ،    الفريتتتء املضتتتين بتنفيتتتذ 
املضتاي  الدوليتا ل بت   املتامل احلا تا عل يتا ة الصت  ب واملتووت ا ا  تم متن أجت  النظتر  يهتا 

س ول تتتن، مبتتتا أ  املؤوستتتاة املاليتتتا وشتتتركاة التتتت م  متتت   و لتتتا 2020بتتت  التحتتتديت   عتتتاا ق
اوتمداا املضاي  الدوليا ل ب   املامل احلا ا عل يا ة الص  ب واملتوو ا ا  م، ا يةتوق  أ  

 ب بشتت   س وتت تتمن املضتتاي  اليا متتا بضتتض التوجيهتتاة التتدو 17تتتت ثر هتتذذ املضتتاي  عملضيتتال لقتتم 
الصتت ومل املاليتتا التت  تستتتمدمها الشتتركاة الت اليتتا، ومي تتن أ  ت تترأ عفيهتتا ت يتت اة طفيفتتا بضتتد 

 16واملضيتتال لقتتتم  15س و  الضتتتا ب ين بتتء املضيتتال لقتتتم 9اوتتت مال الصتتي ا النها يتتتا لفمضيتتال لقتتم 
د تةضتد بت  بش   من األش ال عف  املشالي  الص  ب واملتوو ا ا  مس ومبا أ  هتذذ املشتالي  قت
أكثر من  16أكثر ال يا ة اوتمداماا لضيو  ات ال التمويفل، مي ن أ  تت ثر بتنفيذ املضيال لقم 

شركاة عديدب تفوقها ح مااس وقد يتفف اديد األ ول املا يا املؤج رب   وياع هتذذ املشتالي  
 عمليال ا م  الشركاة املدلجا   البول اس

 للمعايري احملاسبية الدولية للعنياع العامالتنفيذ العملي  -اثنياا  
 معلومات أساسية -ألف 

املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  الضتتاا هتتل أ اب مي تتن ت بييهتتا  عمتتاا لتحتتديت الاوتتبا  -35
متن أجتت  اعتمتا  هتذذ املضتتاي س و ةشترة أول املضتتاي   ا  وميتا، وقتد بتتذلت بفتدا  عديتدب جهتتو ا ا

س ويستتفة هتتذا الفصتت  ال تتو  عفتت  الي تتا  2000ا  الضتتاا   أ ل/متتايو الاوتتبيا الدوليتتا لفي تت
الضمفيتا الر يستتيا التت  تثتتول  تت ل عمفيتتا التنفيتذس وقتتد تنشتت   تتضوعة التنفيتتذ الضمفتتل   وتتااة 
متتن قبيتت  اأي تت  التنظيمتتل، والاتيبتتاة املؤوستتيا، والاوتتبا التينيتتا، واتبتت   املتتامل،    جا تتل 

ووتت    اقتتاا تتضفتتء بت تتوير مهنتتا الاوتتبا   الي تتا  الضتتااس ويةضتتىن وفتت  املضتتاي  ق تتا  واتتد ة أ
الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا بوي  املضاي  بيصتد ت بييهتا متن قبت  ا  ومتاة الفيتا واتقفيميتا 
والوطنيتتا وال يتتا ة ا  وميتتا املضنيتتا واوتتتمدامها كقليتتا لتحييتتء املزيتتد متتن الت تتا     عمفيتتا 

 س (15)اتب   املامل لفي ا  الضاا    تفف البفدا 
__________ 

(15)  Standards: Accounting Sector Public International Adopting ,2016 Martínez, JC and Brusca I

 of Review International accounting, ctorse public harmonizing and modernizing for challenge A

744–724):4(82 ,Sciences Administrativeس 
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وقد أ بح اعتما  املضاي  من قب   تفف بفدا  الضا  ُيظ  عهتمتاا متزايتد    تفوو  -36
س و  الوقتتت ذاتتت ، يتتومل  تتنا  السياوتتاة واأيمتتاة التنظيميتتا واألكتتا مييو  (16)التتدول األع تتا 

التيالب عف  الصضيد الضاملل من حيتت املمالوتاة املتضفيتا  اهتماماا متزايداا علت ولاة األ  ب  
علاوبا واتب     الي ا  الضااس و  النياشاة حتول أوجت  التيتالب بت  املمالوتاة الاوتبيا 
لفي تا  الضتاا عفت  الصتتضد الفتل واتقفيمتل والضتتاملل، مالبتاا متا تتتي  املستا لا والشتفا يا كضنصتترين 

ألعمال املتضفتء بتحييتء التيتالب    األمتااس و ت ل الضيتدين املايتي ، حامس        جدول ا
أ بح وف  املضاي  الاوبيا الدوليا لفي تا  الضتاا يشت  ،    جا تل املضتاي  الت  ييرفهتا، حفيتا 
و   لفتوحيد الدومل ومرجضاا   وال الاوبا   الي ا  الضااس وايف  هتو هيمتا مستتيفا لويت  

ويتت  ايفتت  وأ تتدل  ،1997يتتتو  ااتتا  الاوتتب  التتدومل تيستت  عمفياتتت س ومنتتذ عتتاا املضتتاي  
وموعا من املضاي  الاوبيا الدوليتا لفي تا  الضتاا اليا متا عفت  أوتاف ااوتتحياع وعفت  أوتاف 

س وعتيتتتتا ا    ذلتتتتتك، ويتتتت  ايفتتتت  ث ثتتتتتا مبتتتتا ة توجيهيتتتتا تتضفتتتتتء عتبتتتت   عتتتتتن (17)النيتتتتد
يتتتتا لف يتتتتا    املتتتتدى البضيتتتتد؛ ومناقشتتتتا البيتتتتا ة املاليتتتتا وافيفهتتتتا؛ واتبتتتت   عتتتتن ااوتتتتتداما املال

 املضفوماة املتضفيا   ا  احلدماة، وأو   عتبا  هذذ املبا ةس 
، تضزيتزة ات الب 2015ومن األهداو الر يسيا ل وااتي يا ال  يتبضهتا ايفت  منتذ عتاا  -37

الصتتتضيد الضتتتاملل عتتتن طريتتتء    ب اعتمتتتا  املضتتتاي  الاوتتتبيا  واملضتتتالو   وتتتال املاليتتتا الضامتتتا عفتتت 
 : (18)الدوليا لفي ا  الضاا اليا ما عف  أواف ااوتحياع، وذلك من   ل ما يفل

 وي  مضاي  ذاة جو ب عاليا لتيد  التيالير املاليا احلا ا ب يا ة الي ا  الضاا؛ )أ( 
 ؛ عدا  منشولاة أ رى  ا ا علي ا  الضاا )ب( 
  ذكا  الوعل عملضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا ومبزا  اعتما هاس  )إ( 

ولدى   دال املضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا، يضتمد ايف   جرا اة عم  مضينتا  -38
وأ رى تتضفء عأل ول اليا و يا الواجباس ولتدى ويت  املضتاي ، يتبت  ايفت  عمفيتا منظمتا وعامتا 

يت يتيح الفر ا لف هاة  احبا املصفحا املضنيا عتب   املامل   الي ا  الضاا، مبا   ذلك  
ا هتتاة التتت  تضتتد البيتتتا ة املاليتتا واملستتتتمدمو  التتتذين يتتت ثرو  مباشتتتربا عملضتتاي ، تبتتتدا   لا هتتتم 

 وعريها عف  ايف  كل ينظر  يهاس 

 ةحملة  امة  ن املعايري احلالية واملعبل -ابء 
بشتت   الصتت ومل املاليتتا، اقتتاا  62، أ تتدل ايفتت  مشتترو  الضتتره لقتتم 2017  عتتاا  -39

تت ا لتصتتنيف األ تتول املاليتتا وقياوتتها، و وذجتتاا ت ففضيتتاا لييتتاف تنتتاق    يتت  شتتروطاا جديتتدب ومبسف
__________ 

 ,Association of Chartered Certified Accountants, 2017املرجتت   فستتت س ا ظتتتر أي تتتاا، عفتتت  وتتتبي  املثتتال،  (16)

International Public Sector Accounting Standards implementation: Current status and challenges, متتاا ،
 -www.accaglobal.com/uk/en/professional-insights/global-profession/ipsas-implementationاملوقتت  التتتامل:   

current-status-and-challenges.htmlس 
-www.ipsasb.org/publications-resources and www.ifac.org/publications-resources/revisedا ظر  (17)

cash-basis-ipsasس 
(18) www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/. The Board approved 

Standard 41 on financial instruments in June 2018س 
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عف  املبا ة   ا  الاوبا التحوطياس ويهدو مشرو  الضره    موا ما  الييما وهن اا مر ا وقا ما ا
املتضفتتتء علصتتت ومل املاليتتتا، ويت تتتمن الت يتتت اة  9الاوتتتبا عتتتن الصتتت ومل املاليتتتا متتت  املضيتتتال لقتتتم 

س ويستتتند هتتذا التتنهل    املمالوتتاة الف تتف    كتت  متتن الي تتاع  (19)املياحتتا   الي تتا  الضتتاا
 الضاا واحلا ، ول ن  يسض     تناول  صا   الي ا  الضااس 

بشتتتت    63مشتتتترو  الضتتتتره لقتتتتم  ،2017فتتتت    عتتتتاا و يتتتتا ا    ذلتتتتك، أ تتتتدل اي -40
ااوتتتحياقاة ااجتماعيتتا تنتتاول  يتت  مستت لا الاوتتبا عتتن ااوتتتحياقاة ااجتماعيتتا، متتن قبيتت  
 اوتحياقاة التياعد والب الا واتعاقا، وذلتك عتدو تضزيتز ااتستاع والشتفا يا واست  اتبت  

ة ااجتماعيتا الت  متثت  جتز اا كبت اا متن من قب  كيا ة الي تا  الضتاا عتن    تاة ااوتتحياقا
ااوتتحياقاة ااجتماعيتا  63النفياة ا  وميا   مضظم البفدا س ويضرِفو مشرو  الضتره لقتم 

 ويياا وموعا من الشروط ل عااو مبم  اة ااوتحياقاة ااجتماعيا وقياوهاس 
الاوتبيا الدوليتا لفي تا   ، أ دل ايفت  الصتي ا املنيحتا لفمضتاي 2017و  هنايا عاا  -41

الضتاا بشتت   اتبتت   املتتامل    طتال الاوتتبا عفتت  أوتتاف  يتتدي، الت  تتتد   حيتتز التنفيتتذ اعتبتتالاا 
، وشتتت       فتتت  الوقتتتت عفتتت  اعتما هتتتا قبتتت  هتتتذا التتتتالي س 2019كتتتا و  الثاع/ينتتتاير   1متتتن 

  اعتمتتتا  هتتتذا املضيتتتالس وال تتره متتتن التضتتتدي ة، هتتتو مضا تتتا بضتتتض الضيبتتاة الر يستتتيا التتت  تضرقتتت
املتضفتتء ع ت  تتاة الي تتا  الضتتاا، وهتتو مضيتتال  40و يتتا ا    ذلتتك، أ تتدل ايفتت  املضيتتال لقتتم 

ين  عفت  أول الشتروط الاوتبيا الدوليتا الت  تتنتاول بوجت  التحديتد احتياجتاة الي تا  الضتاا   
ا ت  اة  40نف املضيال لقم وال الاوبا عن ال يا ة والضمفياة املشاكا )اا ت  اة(س ويص

 الي ا  الضاا ععتبالها عمفياة  مل أو اوتحواذس
بشتتتت   عيتتتتو   64، أ تتتتدل ايفتتتت  مشتتتترو  الضتتتتره لقتتتتم 2018و  كتتتتا و  الثاع/ينتتتتاير  -42

ات تتتالس واملشتتترو  التتتذي عريتتت  ايفتتت  ةصتتتو  عيتتتو  ات تتتال هتتتو مشتتترو  يهتتتدو    اييتتتء 
، طب تتتء 64بشتتت   عيتتتو  ات تتتالس ولتتتدى ويتتت  مشتتترو  الضتتتره لقتتتم  16التيتتتالب متتت  املضيتتتال لقتتتم 

ا اوتتضراه وتضتدي  وت تء وفت  مضتاي  الاوتبا الدوليتاس واوتتنا اا ايف  ولقا وياوتت  بشت   عمفيت
   هذذ الضمفيا، يياا وف  املضاي  الاوتبيا الدوليتا لفي تا  الضتاا اعتمتا   توذإ حتء ااوتتمداا 

علنسبا    املست جرينس ل ن ايف  قرل أا يضتمد  وذإ املمتاطر واملنتا    16الوال    املضيال لقم 
علنستتبا    املتتؤجرين، وقتترل بتتداا متتن ذلتتك أ  يةضتمتتد  16اتبتتا عفتت  املف يتتا التتوال    املضيتتال لقتتم امل

 تتتوذإ حتتتء ااوتتتتمداا متتتن قبتتت  املتتتؤجرين أي تتتااس وييتتتاا ايفتتت  أي تتتاا توجيهتتتاة جديتتتدب  ا تتتا 
  جرينس علي ا  الضاا  يما يتضفء بضيو  ات ال عف  أواف شروط ميسرب ل   من املؤجرين واملست

بشتتتتت      تتتتتال  65، أ تتتتتدل ايفتتتتت  مشتتتتترو  الضتتتتتره لقتتتتتم 2018و   يستتتتتا /أبري   -43
اسيناة عف  املضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا، وهتو مشترو  ييتاا    تال استيناة عامتا 
عدو مضا ا وموعا الي ا  ال  أتلإلا ا هاة  احبا املصفحا، كما يياا    ال تضدي ة 

  اييء التيالب م  املضاي  الدوليا ل ب   املاملس و يا ا    ذلك،  شر ايف  وثييا إلدو  
س 2023-2019اوتشتتتتالب بشتتتت   ااوتتتتااتي يا و  تتتتا الضمتتتت  الفتتتتت  اقاحهمتتتتا ايفتتتت  لففتتتتاب 

 وتشتتد  الوثييتتا عفتت  أ يتتا املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  الضتتاا   ات تت حاة املتضفيتتا إب الب
املاليتتا الضامتتا وتيتتاا كهتتدو اوتتااتي ل تضزيتتز   الب املاليتتا الضامتتا عفتت   تتضيد الضتتا  متتن  تت ل 

    ب اعتما  املضاي  اليا ما عف  أواف ااوتحياعس 
__________ 

(19) www.ifac.org/publications-resources/ipsasbs-strategy-2015-forward-leading-through-changeس 
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ولقتا اوتشتالب بشت   أ تول التاا ، مث أ تدل    2017وأ  اا، أ دل ايف    عاا  -44
عتتتن النفيتتاة املتصتتفا عتيتتترا اة وعملضتتام ة متتت  ولقتتا اوتشتتتالب بشتت   الاوتتبا  ،2018عتتاا 

التبا ليتتاس وأ تتدل موسفتتو ايفتت  وثييتتا أوتتمفا وأجوبتتتا بشتت   ت بيتتء مبتتدأ األ يتتا النستتبيا لتتتدى 
 عدا  البيا ة املاليا، توجز األح اا الت  تت تمنها املضتاي  الاوتبيا الدوليتا لفي تا  الضتاا بشت   

 س(20)األ يا النسبيا

 فيذ العمليالتن -جيم 
عتن  الصتا ل "2017"املضتاي  الدوليتا: التيريتر املرحفتل الضتاملل لضتاا يةي  املنشول املضنو   -45
، أ  الضمفيتتا  تتو تتتو   مضفومتتاة ماليتتا عامتتا ذاة جتتو ب عاليتتا تبتتدأ (21)الاوتتب  التتدومل ااتتا 

املتاملس ويشتت  التيريتتر    أ  علتتزاا ا  ومتتاة بتنفيتذ املضتتاي  املضتاو عتتا  وليتتاا   وتال اتبتت   
تتن متتن تيتتد   تتولب  مضتتاي  اتبتت   املتتامل، متتن قبيتت  املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  الضتتاا، مت ف
شتتامفا عتتن األ ا  املتتامل واملركتتز املتتامل لف يتتا ة التت  تيتتوا عتبتت  س وعتيتتا ا    ذلتتك، يؤكتتد 

فيا يرتبة عألولو ة واملوال  الوطنيا وبدلجا األ يا ااا  الاوب  الدومل أ  التيدا   هذذ الضم
التتت  اظتتت  عتتتا هتتتذذ املستتت لا عفتتت  الصتتتضيد التتتوطينس و تتتل عفتتت  املنظمتتتاة األع تتتا  أ  اتتتد  
مستتتوى وطبيضتتا اتجتترا اة التت  ينب تتل ا اذهتتا ب يتتا تشتت ي  و عتتم اعتمتتا  املضتتاي ، ومي نهتتا أ  

لاوب  الدومل متن  ت ل تتو   التوجيهتاة بشت   ويت  تضتمد عف  املساعدب ال  يو رها ااا  ا
  را ة طريء لتش ي  و عم اعتما  املضاي س 

بشتتتت   الاوتتتتبا  PricewaterhouseCoopersوتفيتتتتد الدلاوتتتتا ااوتيصتتتتا يا التتتت  أعتتتتدإلا  -46
 Towards a New Era in Government Accountingواتبت   متن قبت  ا  ومتاة، اتت عنتوا  

and Reporting    ات دال الثاع،    أكي اول   ممالواة اتبت   املتامل يةتوق ت  أ  ُيتد ،
أ ريييا وأمري ا ال تينيا، تفيهما  ويا، حيت بتدأة ح ومتاة عديتدب   تنفيتذ مشترو  متن هتذا 
اليبيتت  ك تتز  متتن   تت ا أووتت    اقتتاا ت الب املاليتتا الضامتتا، وذلتتك بتمويتت  متتن مؤوستتاة  وليتتا 

 س (22)  مضظم ا ااة ما ا

 أفريعيا  
اعتمدة بفدا  أ ريييا عديدب، عف  مر السن ، املضاي  الاوبيا الدوليتا لفي تا  الضتاا،  -47

وهنامل بفدا  عدب تضتزا اعتما  املضاي  بش   لمسل ك ز  من برامل وطنيتا ت ت ا   الب املاليتا 
ي نتتت الضامتتاس وو تترة جهتتاة ما تتا التمويتت  التت  ا اعتمتتا  بضتتض ا تتوا ز والتتيامل   أ ريييتتاس وب

بفداا   أ ريييتا أعفنتت  يتهتا  17أ   PricewaterhouseCoopersالدلاوا ااوتيصا يا ال  أجنزإلا 
 اا تيال    الاوبا عف  أواف ااوتحياعس 

__________ 

-www.ifac.org/news-events/2017-06/ipsasbل ط   عف  مفتف لفبتت الرقمتل بشت   هتذا املويتو ، ا ظتر  (20)

staff-podcast-materialityس 
(21) www.ifac.org/publications-resources/international-standards-2017-global-status-reportس 
(22) www.pwc.com/rw/en/publications/pw-ipsas-survey.htmlس 
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 آسيا ومننيعة احمليط اهلادئ  
  أعيتاب األ متا التت  حتدثت   أوا تتر التستضينياة متتن اليتر  املايتتل، شترعت بفتتدا   -48

يا   تنفيتتتذ   تتت حاة   وتتتال   الب املاليتتتا   الي تتتاع  احلتتتا  والضتتتااس وأكثتتتر   جنتتتوب  وتتت
البفدا  ال  ت رلة من األ ما هل   دو يسيا و هوليتا كتول  و يفنتد، ومتن بت  البفتدا  املت ترلب 
األ رى الففب  وماليز س وكا  التموي  امليدا من ا هاة املا ا، كصتندوع النيتد التدومل والبنتك 
التتدومل، يتوقتتف عفتت   جتترا    تت حاة   وتتال   الب املاليتتا الضامتتا، مبتتا   ذلتتك اعتمتتا  مضتتاي  
الاوتتبا عفتت  أوتتاف ااوتتتحياع عاوتتتنا     املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  الضتتااس ووا متتت 

الضتتاا اليا متتا عكستتتا  وبتتن   ي  و يبتتال واأنتتد ممالوتتاإلا متت  املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  
 س (23)عف  أواف  يدي

 أورواب الشرقية  
شتتترعت بفتتتدا    أولوع الشتتترقيا   تنفيتتتذ عتتتتد  متتتن اتجتتترا اة ب يتتتا اعتمتتتا  املضتتتتاي   -49

الاوبيا الدوليا لفي ا  الضااس م  أ  املنشولاة املتضفيا بضمفياة التنفيذ لدى هتذذ البفتدا  مت  
 ضفوماة املتضفيا عملناطء األ رىسمتوا رب عليدل الذي تتوا ر ب  امل

 أمريكا الالتينية ومننيعة البحر الكارييب  
تت   بفدا  عديدب   أمري ا ا نوبيا  و اعتما  املضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضتاا،  -50

س (24)وذلتتتك    طتتتال تنفيتتتذ بتتترامل ت تتت ا   الب املاليتتتا الضامتتتا بتتتدعم ومتويتتت  متتتن جهتتتاة ما تتتا
أ تتتتتذة شتتتتتيفل وبتتتتت و بزمتتتتتاا املبتتتتتا لب، تف تتتتتر بفتتتتتدا  أ تتتتترى   اعتمتتتتتا  املضتتتتتاي   فتتتتتول  وبينمتتتتتا
س ويفيتتتتد وفتتتت  املضتتتتاي  الاوتتتتبيا الدوليتتتتا لفي تتتتا  الضتتتتاا    ا  ومتتتتاة واأيمتتتتاة 2021 عتتتتاا

واملنظمتتتاة الوطنيتتتا   البفتتتدا  التاليتتتا   من يتتتا أمري تتتا ا نوبيتتتا اعتمتتتدة  ضتتت ا أو هتتتل بصتتتد  
 س (25)ا  املضاي : اليا ي ، وبنما، وب و، وكووتالي ا، وكولومبياالتم ية اعتم

 أورواب الغربية  
، أجنتزة منظمتتا التضتاو  والتنميتتا   امليتدا  ااقتصتتا ي  لاوتا اوتيصتتا يا 2017  عتاا  -51

 بشت   ممالوتاة اتبت   املتامل   بفتدا   تتالب، وذلتتك علتضتاو  مت  ااتا  الاوتب  التدومل ومبتتا لب
( وألوتتفت الدلاوتتا    و الاة املاليتتا واأيمتتاة Accountability Now initiative"املستتا لا اآل " )

س وبي نتتت  تتتا ل الدلاوتتا أ  مضظتتم (26)بفتتداا  34املضا لتتا أتتا    يتت  البفتتدا  األع تتا  البتتالجم عتتد ها 
 وال اتب   املاملسالبفدا  األع ا  قامت   ل الضيو  األ  ب إب  ا واديت ممالواإلا   

__________ 

 س2017لاب ا الاوب  اليا و ي ،  (23)
 املرج   فس س (24)
(25) www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/IPSASB-Fact-Sheet-June-2016-2.pdfس 
(26) www.ifac.org/publications-resources/accrual-practices-and-reform-experiences-oecd-countries؛ 

 واليت تتال، ، و يستتفندا، و ي اليتتا، يرلنتتداو  و وتترا ي ، وأملا يتتا،و وتتتو يا،  البفتتدا  األع تتا  هتتل  وتتبا يا، وأوتتااليا،
 والستتويد، ووويستتترا، ووتتفو اكيا، ووتتتفو ينيا،  رمل،او هوليتتتا كتتول ، والتتتد وتركيتتتا، وتشتتي يا، وبف ي تتا، وبولنتتدا،

 الشتماليا،  يرلنتداواملمف ا املتحتدب ليي ا يتا الضظمت  و  وامل سيك، وكندا، ول سمي ، و نفندا، و ر سا، وشيفل،
 والياع ، واليو  س و يو يفندا، وهن ال ، وهولندا، والوا ة املتحدب األمري يا، والنرويل، والنمسا،

http://www.ifac.org/publications-resources/accrual-practices-and-reform-experiences-oecd-countries؛
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 صعوابت التنفيذ العملي -دال 
يتنتتتاول هتتتذا الفتتتر   ول ا تتتا ب  اليتتتا وع والتنظيمتتتل   وتتتياع اعتمتتتا  املضتتتاي  الاوتتتبيا  -52

الدوليا لفي ا  الضاا اليا ما عف  أواف ااوتحياع، مبا   ذلك الي ا  املؤوسيا ال  قد تثول 
 لي تتتا  تينيتتتا  تتتتالبس وأ تتت اا، يتنتتتاول الفتتتر   ول التيتتتالير  تتت ل ااعتمتتتا ، ويت تتتمن اوتضرايتتتاا 

اتحصتتتتتا يا والتيتتتتتالير اليا متتتتتا عفتتتتت  امليزا يتتتتتا  يمتتتتتا يتضفتتتتتء عتبتتتتت   املتتتتتامل اليتتتتتا م عفتتتتت  أوتتتتتاف 
 ااوتحياع مبوجل املضاي ، وتنميا املهالاة، وجوا ل الت ففا املتضفيا علتنفيذس 

 اجلوانب العانونية والتنظيمية  
   عمفيتتتتاة الاوتتتتبا   الي تتتتتا  الضتتتتاا لاوتتتتما بيتتتتتوب   الستتتتياقاة ااقتصتتتتا يا واليا و يتتتتتا  -53

وااجتماعيتتا التت  متتتتالعف  يهتتاس لتتذا، يتتتؤثر النظتتاا السياوتتتل واتطتتال اليتتا وع بدلجتتتا كبتت ب   اعتمتتتا  
يتتا لفي تتا  الضتتاا وتنفيتتذ مضتتاي  الاوتتبا ا  وميتتا بوجتت  عتتااس وقتتد ين تتوي تنفيتتذ املضتتاي  الاوتتبيا الدول

عف  ت ي اة قا و يا، وون لوا ح تنظيميا جديدب، واتبا  ممالوتاة ا  تم الرشتيدس وجتتدل اتشتالب    
أ  هذذ الفوا ح واملمالواة ال   تفف متن بفتد      تر قتد ت تو  مضيتدب وقتد تستت رع وقتتاا طتوي اس 

لب املمالواة الاوبيا    مستو ة  تففتا متن و يما يتضفء عملضاي ، مي ن أ  توك  املهاا املتضفيا إب ا
تنيستم هتذذ املستتو ة    مستتوى ا  تم  ا  م، قد  تفتف هتل أي تاا متن بفتد      ترس وعتا ب متا

الفتل وا  تم عفت    تتاع الوايتا وا  تم عفت  الصتتضيد املركتزيس و ذا قترل بفتد متتا اعتمتا  املضتاي ،  يتتد 
اعتما  تفك املضاي ، أي أ  ُيسم مس لا ما  ذا كا ت املضاي  وتنفذ  ُيتاإ    ا اذ قرال بش     اع

عف  املستوى الفل أو عف    اع الوايا أو عف  الصتضيد املركتزيس وعتيتا ا    ذلتك، و يمتا يتضفتء 
 ع وا ل التنظيميا، قد ُيتاإ البفد     لاوا التضييداة اليا و يا واملتضفيا بوي  املضاي س 

 تيبات املؤسسيةالت   
  الي تتتتا  الضتتتتاا، عتتتتا با متتتتا ي تتتتو  اأي تتتت  اليتتتتا وع والتنظيمتتتتل مرتب تتتتاا    حتتتتد كبتتتت   -54

علاتيباة املؤوسياس وتركز البفدا  وا  وماة بش   متزايد عف  الصضوعة ال  ين توي عفيهتا 
دل علبفدا  املضنيا أ  تييفم تنفيذ املضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا   السياقاة الفياس لذا  

 لجتتا التضييتتد النستت  لفاتيبتتاة املؤوستتيا كني تتا بدايتتا مهمتتا لتتدى الشتترو    اعتمتتا  املضتتاي س 
ومي تتتن أ  يضتتتزى تضييتتتد الاتيبتتتاة الاوتتتبيا   بفتتتد متتتا    عتتتد  متتتن اليتتتوا   واليواعتتتد واملضتتتاي  

اليتتوا   الاوتتبيا الواجبتتا الت بيتتء، تتتز ا  الاوتتبيا املن بيتتا   الستتياع التتوطينس   فمتتا  ا  عتتد  
س ومي تتتن أ  تتتتؤثر مستتتتو ة ا  تتتم أي تتتاا    لجتتتا (27) لجتتتا تضييتتتد الاتيبتتتاة الاوتتتبيا الوطنيتتتا

تضييتتتد الاتيبتتتاة املؤوستتتياس  ضفتتت  وتتتبي  املثتتتال،  فصتتتت  لاوتتتا أجريتتتت عفتتت    تتتاع اااتتتتا  
عفتتت    تتتاع الوايتتتا، هتتتل البفتتتدا  التتت   األولويب    أ  التتتدول األع تتتا  التتت  ميتتتالف  يهتتتا ا  تتتم

س و تتتال بضتتض البفتتدا  تنفيتتذ   تت ا الاتيبتتاة (28)ت تتو   يهتتا الاتيبتتاة الاوتتبيا األشتتد تضييتتداا 
املؤوستتيا    طتتال   تت ا أووتت    اقتتاا لفنظتتاا املتتامل  يهتتا يت تتاو  وتتر  اعتمتتا  املضتتاي  الاوتتبيا 

ا وا تتل املتضفيتتا علاتيبتتاة املؤوستتيا احلا تتا مبراجضتتا  الدوليتتا لفي تتا  الضتتااس وينب تتل أي تتاا تنتتاول
 ا ساعة املاليا لدى النظر   اعتما  املضاي س 

__________ 

(27) Ernst and Young, 2012, Overview and Comparison of Public Accounting and Auditing Practices 

in the 27 [European Union] Member States (London) س 
 املرج   فس س  (28)
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 مستوايت التنفيذ  
بيفنتتت الدلاوتتاة أ  ترتيبتتاة الاوتتبا احلا تتا عملرا تتء ا  وميتتا متت  مت ا ستتا    حتتد  -55

  املضتتتاي  الاوتتتبيا الدوليتتتا بضيتتتدس  وجتتتو  مستتتتو ة  تففتتتا لفح تتتم لتتت  ا ض اوتتتاة عفتتت  اعتمتتتا
لفي تتا  الضتتااس حيتتت تبتت  أ  البفتتدا  التت  ميتتالف  يهتتا ا  تتم عفتت    تتاع التتوا ة هتتل البفتتدا  
ال  توجد  يها ترتيباة الاوبا األشد تضييتدااس لتذا يتضت  عفت  ا  ومتاة أ  اتد    تاع تنفيتذ 

 املضاي  من   ل مراعاب  تفف مستو ة ا  مس 

 ايت التعنيةالتحد  
يتتترجح أ  تواجتتت  البفتتتدا  التتت  تشتتتر    اعتمتتتا  املضتتتاي  الاوتتتبيا الدوليتتتا لفي تتتا  الضتتتاا  -56

 ضوعة تينيا   وااة متضد بس وقد ت متن  حتدى الصتضوعة األو    اديتد التنهل التذي 
ل عف  مراح  أي ذ ب  البفد لدى اعتما  املضاي س وقد وي   ندوع النيد الدومل  وذجاا ل  تيا

سوالتتوعل بوجتتو  هنتتوإ (29)متتن الاوتتبا عفتت  أوتتاف  يتتدي    الاوتتبا عفتت  أوتتاف ااوتتتحياع
تتر  هتتم الصتتضوعة التينيتتا التت  ين تتوي  وطرا تتء  تففتتا لفتتتدلإ   اعتمتتا  املضتتاي  متتن شتت    أ  يةيسِف

الر يستيا الت  ين توي  عفيها تنفيذ املضاي س وتب  الدلاواة والتيالير املتاحا أ  الصتضوعة التينيتا
عفيهتتتا اعتمتتتا  املضتتتاي  مي تتتن تصتتتنيفها   الفمتتتاة التاليتتتا: الصتتتضوعة املتصتتتفا علبيتتتا ة املتضفيتتتا 

والصضوعة األووت    اقتاا الت  ين توي عفيهتا  عتدا   ،عأل ا  املامل والبيا ة املتضفيا عملركز املامل
البيتتا ة املاليتتا، مبتتا   ذلتتك تستتويا التيتتالير املتضفيتتا عمليزا يتتا واتبتت   املتتامل اليتتا م عفتت  أوتتاف 

و عدا  التيالير املاليا املوحدبس وعتيا ا    هذذ الصضوعة التينيا الد ب، هنتامل  ،ااوتحياع
نوعيتتتتا البيتتتتا ة املستتتتتمدما  عمتتتتاا ل بتتتت   املتتتتامل اليتتتتا م عفتتتت  أوتتتتاف  تتتتضوعة عامتتتتا تتضفتتتتء ب

 ااوتحياع وإبعدا  التيالير   الوقت املناولس 
مث     عتتدا  بيتتتا  عتتتن األ ا  املتتتامل عفتتت   تتتو يتفتتء متتت  املضتتتاي  مي تتتن أ  ين تتتوي عفتتت   -57

ا عتيترا  يتي  كدحتدى  ضوعة حمد ب  يما يتضفء عاعااو عتيترا س  دعتدا  ا ستاعة املتضفيت
س أمتا  عتدا  (30)الصضوعة الر يسيا   التيالير والدلاواة الصا لب عن لاب ا الاوب  اليا و ي 

بيا  عن املركز املامل عف   و يتفء م  املضاي ،  هو عمفيا تن وي عف   ضوعة تتضفء علتتوى 
زإلتتتا منظمتتتا التضتتتاو  والتنميتتتا   امليتتتدا  التفصتتتيفل لفبيتتتا س  نتتتتا ل الدلاوتتتا ااوتيصتتتا يا التتت  أجن

ااقتصا ي وااا  الاوتب  التدومل ومبتا لب "املستا لا اآل " تبت  تفتاو ا   مستتوى التيتدا التذي 
 أحر ت   تفف البفدا     عدا  امليزا ياة يةضزى    الصضوعة امل روحا   هذا ايالس 

 العالقة مع التعارير اإلحصائية  
 اتحصتا اة  ليت ااحصا اة املاليا ا  وميا األواف لر د ا ساعة املالياس و تتيح -58

هتتو جتتز  متتن وفستتفا املبتتا ة التوجيهيتتا الدوليتتا بشتت   املنه يتتاة  2014 لضتتاا ا  وميتتا املاليتتا
س و يا ا    ذلك، بدأ وفت  املضتاي  الاوتبيا (31)اتحصا يا الصا لب عن  ندوع النيد الدومل

__________ 

(29) International Monetary Fund, 2016, Implementing Accrual Accounting in the Public Sector 

(Washington, D.C.) س 

 س 2017لاب ا الاوب  اليا و ي ،  (30)
(31) www.imf.org/external/np/sta/gfsm/ س 

http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/
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يهتتتتدو    تيفتتتتي  اا ت  تتتتاة بتتتت  املضتتتتاي   2012ي تتتتا  الضتتتتاا مشتتتتروعاا   عتتتتاا الدوليتتتتا لف
الاوتتتتبيا الدوليتتتتا لفي تتتتا  الضتتتتاا واملبتتتتا ة التوجيهيتتتتا املتضفيتتتتا عتبتتتت   عتتتتن اتحصتتتتا اة املاليتتتتا 

س وأشتتتال ايفتتت     املتتتزا  ال تتتيى التتت  مي تتتن أ  (32)ا  وميتتتا احلا تتتا ب يتتتا ة الي تتتا  الضتتتاا
داا  ظتتاا مت امتت  واحتتد لفمضفومتتاة املاليتتا ب يتتا  عتتدا  البيتتا ة املاليتتا    طتتال تتحيتتء عوتتتم

املضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  الضتتاا و عتتدا  التيتتالير املتضفيتتا عتحصتتا اة املاليتتا الضامتتاس ومتتن 
شتت   هتتذا التتنهل أ  ييفتت  الوقتتت التتذي يستتت رق   عتتدا  التيتتالير اتحصتتا يا هتتذذ وت ففتهتتا وأ  

د متتن ا هتتو  ال  متتا تعتتدا ها، ومي تتن   الوقتتت ذاتتت  أ  يف تتل    استتيناة   البيتتا ة ُيتت
املصتتتدليا التتت  تستتتتند  ليهتتتا التيتتتالير، هتتتذا عتيتتتا ا    املنتتتا   املباشتتترب التتت  مي تتتن أ  تتحيتتتء 

لتنهل يتضفء جبو ب التيالير، مبا   ذلك حستن التوقيتتس ويةتوقت  أي تاا أ  يتتيح اعتمتا  هتذا ا  يما
  هماا أ    لفتيالير بصنفيها وأ  يضز  مصداقيتهاس 

 اإلبالغ العائم  لى أساس امليزانية معاب  اإلبالغ العائم  لى أساس االستحعاق  
قتد تيتترل ا  ومتاة اعتمتتا  الاوتبا عفتت  أوتاف ااوتتتحياع كم توب أو  قبتت  أ  تشتتر   -59

ا  امليز ا عف  أواف ااوتحياعس  مضظتم ا  ومتاة   تنفيذ املهما األكثر تضييداا املتمثفا   اعتم
تضتمد الاوتبا عفت  أوتاف  يتديس ومي تن أ  يثت  اعتمتا  اتبت   اليتا م عفت  أوتاف ااوتتحياع 
تضالياا مؤقتاا ب  املضفوماة ال  تيدا مسبياا واملضفوماة ال  تيدا احيااس وعف  وبي  املثتال،  تد  

مصرو اة قا ما عف  أواف ااوتحياع   حت  أ  امليزا يتا وتتبي  البيا ة املاليا وتحتوي عف  
 ا  وميتتتا املاليتتتا اتحصتتتا اة  ليتتت قا متتتا عفتتت  املصتتترو اة النيديتتتاس ومتتت  ذلتتتك،   متتتا جتتتا    

، مي تتن أ  تستتاهم احلتتيب املااكمتتا   وتتال الاوتتبا عفتت  أوتتاف ااوتتتحياع وتتتتوا ر 2014 لضتتاا
البيتا ة التالييتتا اليا متتا عفت  أوتتاف ااوتتتحياع  ت ل هتتذذ الفتتاب،   ا تيتال أوتتف   تتو امليز تتا 

 تتن اليا متا عفتت  أوتتاف ااوتتحياعس ولتتدى التضتتاطل مت  تيتتالير امليزا يتتا والتيتالير املاليتتا الستتنويا، مي
أ  تةواجع  بضض الصضوعة   حال وجو  ا ت  تاة   التوقيتت بت  اعتمتا  الاوتبا اليا متا عفت  
أوتتاف ااوتتتحياع وبتتد  الضمتت  عمليز تتا عفتت  أوتتاف ااوتتتحياعس و  هتتذذ ا التتا، ينب تتل الا ظتتا 

ليتتا   عفتت  قتتدلب ال يتتا  عفتت   عتتدا  تيتتالير مناوتتبا قا متتا عفتت  أوتتاف  يتتدي  تت ل الفتتاب اا تيا
 ا تظال اا تيال ال ام     امليز ا عف  أواف ااوتحياعس 

 العدرة  لى إجياد املهارات  
قد ا متفك ا  وماة ومنظماة الي ا  الضاا ما يفزا من املهالاة وال فتا اة ومت مل  -60

تواجههتا  املوسف  لتنفيذ املضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضااس وهذذ واحتدب متن الصتضوعة الت 
بفدا  عديدبس  التنفيتذ ييت تل بتر مل تتدليل لفنهتوه مبستتوى املهتالاةس وجتتدل اتشتالب أي تاا 
   تزايتتتد ال تتت وط متتتن أجتتت  اوتتتتمداا متتتوسف  متتتؤهف  يركتتتزو  عفتتت  الي تتتا  املتضفيتتتا عملضتتتاي  
  واوتتتتبيا همس وا ت متتتن الصتتتضوبا    يتتت  املضر تتتا األواوتتتيا لفهتتتم املضتتتاي   حستتتل؛ حيتتتت  

الصتتضوعة املضايتتا مي تتن أ  تشتتم  أي تتاا تر تتا املضتتاي  واملتتوا  التوجيهيتتاس وتشتتم  الث تتراة   
املهتالاة الت  حتد إلا لاب تتا الاوتب  اليتا و ي  بضتض وتتااة اتبت  ، وةا تا  عتدا  التيتتالير 

ا يضتتتين  س وقتتتد(33)الستتتر يا التتت  تةر تتتء علبيتتتا ة املاليتتتا لتويتتتيح  حتتتوى البيتتتا ة لفمستتتتمدم 
__________ 

(32) www.ifac.org/publications-resources/ipsass-and-government-finance-statistics-reporting-guidelines س 

  س 2017لاب ا الاوب  اليا و ي ،  (33)

http://www.ifac.org/publications-resources/ipsass-and-government-finance-statistics-reporting-guidelines
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اعتمتتتا  املضتتتاي     ب كبتتت ب   ااحتياجتتتاة متتتن املهتتتالاة  حستتتل، بتتت  مي تتتن أ  يستتتتفزا أي تتتاا 
ت ي اا   الثيا ا املاليا والضيفيا املاليا ل وتفا ب ال امفا من الفر  ال  يتيحها الاوبو  املهنيو  

و  هنتتامل حاجتتتا    التصتتتدي تيتتا ا الييمتتتاس وعتيتتا ا    املهتتتالاة التينيتتا امل فوبتتتا، قتتد ت تتت
لتحتتد ة ل ويتتا  ا تتا ب تت  بفتتدس  ضفتت  وتتبي  املثتتال، تشتتاط ح ومتتا أبتتو ستت  تيتتد  البيتتا ة 

وبوج  عاا، تتؤثر اليتدلاة الاوتبيا املتاحتا لتدى بفتد متا   اليتدلب عفت   س(34)املاليا علف ا الضربيا
تنفيتذ املضتاي  تنميتا اليتدلاةس  اوتمداا موسف  مؤهف    الي ا  الضاا واوتبيا هم، ووتيت فل

وقد ي ا ل املوسفو  املنظما بضد اكتستاب هتذذ املهتالاةس ول تن هتذذ التحتد ة مي تن أ  يةنظتر 
 ليهتتا أي تتاا كفتتر  لتنميتتا قتتدلاة املتتوسف  املوجتتو ين   املنظمتتاس و  هتتذا الصتتد ، متتن األ يتتا 

ااعتمتتا  عفت  املتوال  احلالجيتا، متتن مب تا  اييتء تتوا   جيتد بتت  اوتتمداا املتوسف  التدا في  و 
 قبي  املستشالينس 

 تكاليف التنفيذ  
 تتتل أا يستتتتها  بت تتتاليف تنفيتتتذ املضتتتاي  الاوتتتبيا الدوليتتتا لفي تتتا  الضتتتاا، وتتتوا  متتتن  -61

س وتن ترف هتذذ الت تاليف عتن التتدليل، (35)منظول اتب   املامل أا من منظول مراجضتا ا ستاعة
احلتالجي ، والنهتوه بت نولوجيتا املضفومتاة، وويت  التوجيهتاة املناوتتبا، واوتتمداا املستشتالين 

وتو   أ واة الا اس وينب ل أي اا  صي  املوال  املاليا ال ا يا لفحصول عف  مشالكا ا هاة 
 احبا املصفحا املستهد ا ولتنفيذ األ ش ا األ رى املتضفيتا عاتصتال والتوعيتاس ومضظتم البفتدا  

ااوتتتتضراه التتتذي قامتتتت بتتت  لاب تتتا الاوتتتب  اليتتتا و ي  اعتمتتتدة املضتتتاي  الاوتتتبيا التتت  مشفهتتتا 
الدوليتتا لفي تتا  الضتتاا عاقتتاا  متت  بتترامل أووتت    اقتتاا لتحستت    الب املاليتتا الضامتتا، األمتتر التتذي 

 اوتفزا اوتثمالاة  يا ياس 
اة الاوتتتبا و تتت ل الضيتتتو  املايتتتيا،  فتتتذة بفتتتدا  عديتتتدب   تتت حاة كتتتيى   وتتتا -62

الضاما، ومن مث    عدا  التيالير املاليا واتب   عن املضفومتاة املاليتا متن قبت  ال يتا ة الضامتاس 
وا تستتتت يل أ ظمتتتا الاوتتتبا ا ديتتتدب لفشتتتوام  املتضفيتتتا علشتتترعيا واملشتتتروعيا وامتثتتتال الفتتتوا ح 

يتتدي  حستتل، بتت  تفتت  التنظيميتتا متتن  تت ل تيتتد  مضفومتتاة عتتن امليزا يتتا قا متتا عفتت  أوتتاف  
أي تتتاا ا اجتتتا      حتتتا مضفومتتتاة عتتتن  صتتتي  املتتتوال  الضامتتتا واوتتتتمدامها ب فتتتا بس وإلتتتدو 
ات تتت حاة التتت  مشفتتتت الاوتتتبا   الي تتتا  الضتتتاا    استتت  التيتتتالير املاليتتتا التتت  يستتتتند  ليهتتتا 

  نا  اليرالاة وال  تةستمدا ألمراه املسا لا بوج  عااس 
نش  الصضوعة الضمفيتا املتصتفا ععتمتا  املضتاي  الاوتبيا الدوليتا لفي تا  الضتاا   ومي ن أ  ت -63

وااة من قبيت  اأي ت  التنظيمتل، والاتيبتاة املؤوستيا، والاوتبا التينيتا، واتبت   املتامل، عتيتا ا 
 ل الستتتتنواة    الي تتتا  والتحتتتد ة املتضفيتتتا بت تتتوير مهنتتتا الاوتتتتبا   الي تتتا  الضتتتاا عمومتتتااس و تتت

 امليبفا، قد تنش  ا اجا     جرا   لاواة أ رى تتناول ق ا  التنفيذ احلا ا ب   ق رس

__________ 

  املرج   فس س  (34)

  املرج   فس س (35)
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 اخلالصة وآفاق املستعب  -اثلثاا  
تستتتتضره هتتتذذ املتتتذكرب جوا تتتل التنفيتتتذ الضمفتتتل املتضفيتتتا عملضتتتاي  الدوليتتتا ل بتتت   املتتتامل،  -64

وتسفة ال و  عفت   تل املضتاي  الصتا لب   الستنواة األ ت ب، كمتا تتنتاول جوا تل التنفيتذ املتضفيتا 
   الوقت الراهنس عملضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا، وتيدا لا عاما عن حالا تنفيذ املضاي  

و يمتتتا يتضفتتتء عملضتتتاي  الدوليتتتا ل بتتت   املتتتامل، قتتتد يرمتتتل املنتتتدوبو    التتتدولب احلامستتتا  -65
والث ثت  لفريتء احلتيا  ا  تومل التدومل الضامت  املضتين عملضتاي  الدوليتا لفمحاوتبا واتبت   النظتتر 

   الي ا  التاليا: 
 ضاي  الدوليا ل ب   املامل عف    اع الضا  ما هل ا الا الراهنا لتنفيذ امل )أ( 
 ه   ري  ض ا تنفيذ املضاي  عف   و متسء وقاب  لفميال ا   )ب( 
هتت  تتتؤ ي وتتف اة الر تتد واامتثتتال وات فتتاذ مهامهتتا عفتت   تتو متستتء وقابتت   )إ( 

 لفميال ا عف    اع الضا  
 املضاي  عف    اع الضا  ما هل بضض املنا   الر يسيا املت تيا من تنفيذ  ) ( 
نفتتذ بضتتد املضتتاي  الصتتا لب عتتن وفتت  مضتتاي  الاوتتبا يبضتتض التتدول ال تتيى    )ه( 

 الدولياس  ه  يةتوق  أ  تشر  هذذ الدول   تنفيذ املضاي    السنواة امليبفا  
متتتا هتتتل بضتتتض الصتتتضوعة الر يستتتيا التتت  قتتتد تضتتتاه البفتتتدا  واملشتتتالي  لتتتدى  )و( 

 ضاي  امل تنفيذ
متتا التتذي يفتتزا  ضفتت  عفتت   تتضيد الضتتا  لتشتت ي  تنفيتتذ املضتتاي     ول أ تترى،  ) ( 

 وةا ا   البفدا  الناميا والبفدا  ال  متر اقتصا اإلا مبرحفا ا تياليا  
و يمتتا يتضفتتء عملضتتاي  الاوتتبيا الدوليتتا لفي تتا  الضتتاا،  يتتد يرمتتل املنتتدوبو    النظتتر    -66

 يا: الي ا  التال
 ما هل ا الا الراهنا لتنفيذ املضاي  الاوبيا الدوليا لفي ا  الضاا عف    اع الضا   )أ( 
 ما هل بضض الصضوعة الر يسيا املضايا    طال تنفيذ املضاي    )ب( 
ه  توجد مضاي  يما  حمد ب بش   وايح ومضاو عا عاملياا، اوتمدامها  )إ( 

   وياع  عدا  التيالير املاليا من قب  كيا ة الي ا  الضاا  
 ما الذي  ل  ضف  لتيس  تياوم احلياة ب  الدول األع ا    وال تنفيذ املضاي   ) ( 

    


